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Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněněni textu,  
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
 
Metody práce 
 
Vhodnost použitých metod 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 
Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 
 

 Cíl bakalářské práce je formulován poměrně obecně, což se dle mého názoru 
negativně odrazilo v celém textu. Tj. doporučovala bych formulaci cíle zkonkretizovat. 

 Ve druhé části Úvodu se nacházejí informace, které sem nepatří – měly by být 
součástí až vlastního textu. Naopak mi zde chybí charakteristika způsobu zpracování 
tématu. 

 Bakalářská práce je vcelku logicky koncipována, ale některým kapitolám by prospěl 
stručný souhrn na závěr, který by jasně vyjádřil někdy rozvláčněji popisované 
skutečnosti a obsahoval by jistá zobecnění, zhodnocení apod. Toto nejvíce 
postrádám u kapitoly 8 (s. 38) „Odkaz a inspirace Domu dětství“ – bohužel i ta se 
omezila spíše na obecné fráze a citace názorů dětí, což nelze považovat za 
dostačující pro bakalářskou práci. Tím spíše, že pouze popisný charakter má i 
samotný Závěr, v němž se jen stručně opakuje již řečené. Lze tedy konstatovat, že 
autorka zůstává v celé práci jen u popisu, k němuž v podstatě nezaujímá vlastní 
stanovisko, nepokouší se o shrnutí podstatného apod. 

 Práce je psána kultivovaným jazykem, nicméně formálních chyb se autorka zcela 
nevyvarovala, např. v Obsahu měla být kapitola 5.1 vytištěna netučně, někde chybí u 
citací uvozovky (např. s. 23), občas se objevují překlepy či pravopisné chyby (s. 13, 
14, 20,21,25,26,27,34…), číslování kapitol – 6.1 píšeme bez tečky za druhou číslicí, 
kapitola 10 by spíše měla být označena jako „Přílohy“. U fotografií v příloze chybí 
číslování, popř. jejich popisky. V seznamu literatury chybí ISBN. 

 Závěrem lze tedy konstatovat, že přínosem práce může být podrobné seznámení 
s jednou z pokusných škol. Bohužel práce zůstala pouze na úrovni někdy až 
„otrockého“ popisu, aniž by autorka vyvodila nějaké závěry či se pokusila alespoň o 
stručnou analýzu či zhodnocení fungování dané školy. Domnívám se, že vyznění 
práce je ovlivněno i použitými prameny (především spis zakladatele školy F. Krcha), 
tj. chybí obecnější, objektivnější pohled. 

 
 
 
Doporučení k obhajobě: doporučuji 
 
 
Navrhovaná klasifikace: V případě kvalitní obhajoby doporučuji klasifikovat známkou dobře. 
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 Letmo v práci zmiňujete jméno Lídy Durdíkové. Jakým způsobem pomohla tomu, aby 

práce F. Krcha a L. Havránka „pronikly do zahraničí“? (s. 9) 

 Můžete stručně pomocí dnešní terminologie shrnout výchovné cíle Domu dětství? 

 Jak rozumět větě „Děti byly sirotci, proto se dbalo na to, aby je nerušil vliv rodičů.“? 

(s. 16) 


